
 
 
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Odloka o 
proračunu občine Slovenske Konjice za leto 2018 Občina Slovenske Konjice (Uradni list RS št. 
97/17) objavlja  
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNIH DRUŠTEV  
NA OBMOČJU OBČINE SLOVENSKE KONJICE ZA LETO 2018 
 
1. Predmet javnega razpisa: 
predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje dejavnosti turističnih 
in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma v občini Slovenske Konjice. 
Višina razpisanih sredstev za leto 2018 znaša 8.000 €. 
 
2. Upravičenci 
Pravico do sofinanciranja imajo nosilci in izvajalci turistične dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 
- da imajo sedež na območju občine Slovenske Konjice 
- da so registrirani po Zakonu o društvih 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa 
Zakon o društvih 
- da predložijo finančni in vsebinski program dela za tekoče leto, potrjen s strani upravnega 
organa društva 
- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega razpisa. 
 
3. Vloga mora vsebovati: 
- prijavni obrazec 
- finančno ovrednoten plan dela za leto 2018, ki ga je sprejel pristojni organ društva 
- seznam članov društva in dokazilo o plačani članarini 
- kopijo bilance stanja za preteklo leto. 
 
4. Višina dodeljenih sredstev 
Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov društev so naslednja: 
 

 Kriterij število točk 

1. 
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (organizacija in izvedba seminarjev, 
tečajev, predavanj, ekskurzij,…) 

5 točk / posamezna 
aktivnost 

2. 
PROMOCIJSKA DEJAVNOST  
(izdaja zgibank, razglednic, internetne stran, predstavitve v medijih, na 
prireditvah,...) 

5 točk / posamezna 
aktivnosti 

3. 
ORGANIZIRANJE IN IZVEDBA PRIREDITVE, TEKMOVANJA 
V kolikor je lokacija prireditve v Starem mestnem jedru Slovenskih Konjic, se prireditev točkuje z 
dodatnimi 30 točkami. 

3.1. Na društveni ravni 5 točk / prireditev 

3.2. Na občinski ravni 20 točk / prireditev 

3.3. Na državni ravni 50 točk / prireditev 

4. 

OHRANJANJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE  
(akcije za lep izgled kraja; tekmovanja, priznanja, urejanje nasadov in 
gredic, obujanje tradicij, navad in običajev, kulinaričnih značilnosti in 
posebnosti kraja, skrb za urejanje kulturno zgodovinskih spomenikov in 
naravnih znamenitosti) 

15 točk / posamezna 
aktivnost 

5. ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA IZ OBČINE SLOVENSKE KONJICE 

 Aktivni član društva s plačano članarino in stalnim prebivališčem v občini 
Slovenske Konjice 

2 točki 

6. 
JUBILEJ 
Društvo v tekočem letu praznuje okroglo obletnico (10, 20, 30,… let) 
delovanja 

50 točk 
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Programi prosilcev se točkujejo. Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v 
sorazmerju skupnega števila vseh društev in razpoložljivih sredstev. 
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti prejeta sredstva skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi. Zamudne obresti se obračunavajo od dneva prejema do dneva 
vračila sredstev. 
Prijavitelji, ki so za prijavljeni program že prejeli sredstva iz drugih javnih razpisov Občine 
Slovenske Konjice oziroma je bil njihov program v letu 2018 kakorkoli že financiran iz proračuna 
Občine Slovenske Konjice, do sredstev po tem razpisu niso upravičeni. Prav tako do sredstev 
niso upravičena društva, ki so v preteklem letu pridobila sredstva iz javnega razpisa za 
sofinanciranje društev in pogodbenih obveznosti niso izpolnila. 
 
5. OBRAVNAVA VLOG 
Vloge za sofinanciranje programov v skladu z razpisnimi pogoji obravnava tričlanska komisija v 
sestavi dveh sodelavcev občinske uprave ter predstavnika Javnega zavoda Splošna knjižnica 
Slovenske Konjice, ki jo s sklepom imenuje župan.  
Pri delitvi sredstev se upoštevajo le vloge, ki v celoti izpolnjujejo razpisne pogoje.  
Komisija v osmih dneh od odpiranja vlog pisno pozove vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, 
da jo v roku osmih dni od prejema obvestila dopolni. Nepopolno vlogo, katero vlagatelj v 
navedenem roku ne dopolni in prepozno prispele vloge komisija zavrže. 
Komisija opravi pregled popolnih vlog ter programe oceni na podlagi meril in kriterijev, 
opredeljenih v tem razpisu. Na podlagi ocenjenih programov komisija pripravi predlog delitve 
sredstev. 
 
6. DODELITEV SREDSTEV 
Sklep o dodelitvi sredstev za sofinanciranje dejavnosti društva sprejme direktor Občinske uprave 
Občine Slovenske Konjice na podlagi predloga komisije. V sklepu se upravičenca do sredstev 
pozove k podpisu pogodbe. S prejemnikom sredstev se sklene pogodba o sofinanciranju.  
 
7. ROK ZA PRIJAVO  
Rok za prijavo je ponedeljek, 30. 4. 2018. Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami morajo vlagatelji 
poslati na naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice z oznako 
»Javni razpis turistična društva 2018 – ne odpiraj«. 
 
8. INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM: 
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice – Klara Šibanc Korošec, tel.: 
03/757-33-63, e-naslov: klara.sibanc@slovenskekonjice.si. 

 

 
Občina Slovenske Konjice 

Župan Miran Gorinšek  
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